
CULTUURNOTA 2013 - 2016 

 

Algemeen 

De Stichting Oude Groninger Kerken stelt zich al meer dan 40 jaar ten doel de historische 

kerkgebouwen en hun omgeving in de provincie Groningen te behouden en bij het publiek 

hergebruik van religieus erfgoed te bevorderen. Daarnaast staat niet alleen het behoud van dit 

monumentale erfgoed centraal maar ook het wekken van belangstelling voor de rijke 

geschiedenis van de provincie Groningen en het Groninger landschap, waarin de oude kerken 

als beeldbepalende elementen fungeren. De organisatie is gehuisvest in de Remonstrantse 

kerk in de stad Groningen en is een van de grootste particuliere monumentenorganisaties van 

Nederland. Het heeft daarmee een voorbeeldfunctie op het gebied van instandhouding, 

locatiebeheer en publieksbereik zowel regionaal als nationaal. De organisatie heeft sinds 2008 

de status van Aangewezen Organisatie voor Monumentenbehoud (AOM) en een CBF –keur 

(Centraal Bureau Fondsenwerving). De stichting ontvangt in de periode 2009-2012 van de 

provincie een subsidie van € 77.000 per jaar. Voor de periode 2013-2016 vraagt men een 

subsidie van € 100.000 bij een bedrag aan inkomsten van € 1.873.000. 

 

Beleid 

De stichting bouwt de komende periode voort op het beleid van de afgelopen jaren en zal de 

historische gebouwen blijven restaureren en beheren. In de komende beleidsperiode wordt 

meer aandacht besteed aan het interieur van de gebouwen, aanwezige orgels, de omgeving 

van de kerk, de grafcultuur en de verhalen. De stichting stelt zich tevens ten doel de 

eeuwenoude Groninger kerken niet alleen als gebouw te behouden, maar ze ook als 

ontmoetingspunt en als middelpunt van het lokale en regionale culturele leven te blijven 

inzetten en te versterken. De stichting participeert sinds enkele jaren in diverse projecten op 

het gebied van presentatie en educatie, deze activiteiten zullen de komende jaren worden 

gecontinueerd en uitgebreid, bijvoorbeeld door veel te investeren in erfgoededucatie, het 

vergroten van de participatie van onderwijsinstellingen en het verder ontwikkelen van een 

doorgaande leerlijn. Ook worden de samenwerkingsverbanden binnen de erfgoedsector en 

met instellingen op het gebied van kunst en cultuur in brede zin vergroot. De toename van het 

aantal activiteiten die deze samenwerking met zich meebrengt zal ten goede komen aan het 

versterken en borgen van de regionale identiteit en zal zowel de historische culturele 

infrastructuur in stad en ommeland bevorderen als de leefbaarheid en vitaliteit van lokale 

gemeenschappen en participatie van de bewoners aan cultuur. 

 

PLANNEN VAN DE SOGK EN OVERIGE CULTURELE INSTELLINGEN 

Door middel van deze samenwerking met andere culturele organisaties probeert de stichting 

de publieksparticipatie te verhogen door onder meer de doelgroep uit te breiden naar de 

leeftijdscategorie volwassenen onder de 45 jaar. In deze beleidsperiode wordt ook verwacht 

dat bij de activiteiten de samenwerking met Duitse organisaties zal toenemen. Dit alles zal de 

toeristische aantrekkelijkheid van stad en provincie vergroten. Er zal de komende jaren verder 

ingezet worden op de website van Het Verhaal van Groningen en de digitale ontwikkeling van 

de informatieverstrekking. Ten behoeve van promotie en publieksparticipatie zullen de sociale 

media ingezet worden. De stichting vraagt een structurele ondersteuning van € 100.000 op 

jaarbasis. Deze gelden zullen worden gebruikt voor instandhouding en exploitatie en het 

vergroten van het publieksbereik. De verwachte uitbreiding van de collectie zal een druk 

leggen op de organisatie. Een deel van de gelden zal gebruikt worden om dit op te vangen. 

Collectie 



De religieuze gebouwen in de provincie zijn van onschatbare cultuurhistorische waarde. De 

stichting heeft nu ongeveer zestig gebouwen in bezit en verwacht een toename van het aantal 

gebouwen naar zeventig in 2013, tot tachtig in 2016. 

 

Beoordeling 

De stichting scoort op alle gestelde criteria goed tot zeer goed en uitstekend op het borgen van 

de regionale identiteit. De commissie vindt dat de organisatie een gestage groei laat zien met 

een daaraan verbonden visie. De organisatie geeft blijk van creatief ondernemerschap en heeft 

plannen voor herbestemming van de kerken. De commissie is positief over de activiteiten die 

hierbij ontwikkeld worden. De commissie waardeert het feit dat de organisatie aandacht heeft 

voor de maatschappelijke relevantie van dit erfgoed. 

 

Conclusie en advies 

De commissie is vol lof over de stichting en onderschrijft haar belangrijke maatschappelijke 

functie. De commissie adviseert de stichting tevens initiatieven te ontwikkelen ten behoeve 

van publieksonderzoek om inzicht te krijgen in de bezoekersaantallen en te weten te komen 

hoe meer publiek te genereren. De commissie adviseert de organisatie alle kennis te 

digitaliseren. Mede hiervoor vraagt de organisatie een provinciale ondersteuning. De 

commissie adviseert positief. 


